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A. ALGEMENE BEPALINGEN 
 

1. EXAMENREGLEMENT 

 

Het examenreglement omvat alle procedurele en organisatorische regelingen van 

algemene aard in verband met de uitvoering van het schoolexamen en het centraal 

examen. Het bevat ook inhoudelijke bepalingen van algemene aard. 

Het examenreglement wordt door de schoolleiding onder de verantwoordelijkheid van het 

bevoegd gezag van de Werkplaats Kindergemeenschap vastgesteld.  

Het examenreglement treedt in werking op 1 oktober 2017. 

Het examenreglement heeft een geldigheidsduur van 1 jaar, welke termijn stilzwijgend 

wordt verlengd met een termijn van 1 jaar. 

Indien daartoe aanleiding is kan het bevoegd gezag het reglement met instemming van 

de medezeggenschapsraad tussentijds wijzigen. 

 

2. BEGRIPSBEPALINGEN 

 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

De wet: 

 

 

De minister: 

 

 

Inspectie: 

 

 

Het bevoegd gezag: 

 

Secretaris van het examen: 

 

 

Kandidaat: 

 

 

Gecommitteerde: 

 

 

Examinator: 

 

 

Eindexamen: 

 

 

 

de Wet op het voortgezet onderwijs (Stb.1998,512) 

 

 

de Minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschappen 

 

de inspectie, bedoeld in artikel 113 of 114 van de 

wet 

 

het bestuur 

 

een door de rector daartoe aangewezen 

medewerker 

 

ieder die door het bevoegd gezag tot het 

eindexamen wordt toegelaten 

 

een gecommitteerde als bedoeld in artikel 36 van 

het examenbesluit 

 

degene die is belast met het afnemen van het 

examen in een  vak 

 

een examen in het geheel van de voor het 

betreffende eindexamen voorgeschreven vakken 
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Examenvak: 

 

 

 

 

Examendossier: 

 

 

 

Handelingsdelen 

 

 

 

 

 

 

 

Praktische opdrachten: 

 

 

Profielwerkstuk  (PWS): 

 

 

 

 

 

Programma van toetsing en 

afsluiting 

 

 

Sectorwerkstuk (SWS) : 

 

 

 

 

Staatsexamencommissie: 

 

De rekentoets 

 

 

Examenstof: 

vak waarvan door de wetgever het 

examenprogramma is vastgesteld en dat wordt 

afgesloten door middel van een schoolexamen en/of 

centraal examen 

 

het geheel van onderdelen van het schoolexamen 

zoals gedocumenteerd in een door het bevoegd 

gezag gekozen vorm 

 

onderdeel van het schoolexamen. Deze opdrachten 

worden afgesloten met de omschrijvingen “naar 

behoren”. Voor het examen moeten alle 

handelingsdeelen “naar behoren” zijn afgesloten. 

Voor de vakken LO en CKV dient de kandidaat te 

voldoen aan de omschrijving “voldoende” of “goed”. 

onderdeel van het schoolexamen.  

 

Het zijn (onderzoeks)opdrachten die met een cijfer 

worden beoordeeld. 

 

een werkstuk op het HAVO en VWO, waaronder een 

presentatie, waarin op geïntegreerde wijze kennis, 

inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van 

betekenis zijn in het betreffende profiel 

 

 

dit programma geeft de kandidaat een volledig 

beeld van de werkzaamheden die in het kader van 

het examen verricht moeten worden. 

 

een werkstuk en/of  een presentatie op het VMBO, 

waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en 

vaardigheden aan de orde komen die van betekenis 

zijn in de betreffende sector 

 

een commissie als bedoeld in artikel 60 van de wet 

 

rekentoets als bedoeld in artikel 29, vijfde lid van de 

Wet op het voortgezet onderwijs 

 

de aan de kandidaat te stellen eisen 

 

 

3. TOELATING TOT HET EINDEXAMEN 

 

Het bevoegd gezag stelt de werkers uit het derde en vierde leerjaar van het VMBO, uit 

het vierde en vijfde leerjaar van het HAVO en uit de vierde, vijfde en zesde leerjaar van 

het VWO in de gelegenheid, ter afsluiting van de opleiding, een eindexamen af te leggen. 
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4. AFNEMEN EINDEXAMEN 

 

De rector en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag 

het eindexamen af. 

De rector is voorzitter van het examen. De plaatsvervangend rector vervangt de rector in 

deze taak. 

De rector wijst één van de medewerkers van de school aan als secretaris van het 

eindexamen.  

5. INDELING EINDEXAMEN 

 

Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen, uit een centraal 

examen, dan wel uit beide. 

Het schoolexamen VMBO omvat mede een sectorwerkstuk en bij het HAVO en VWO een 

profielwerkstuk. Het sectorwerkstuk en profielwerkstuk is een werkstuk, waaronder een 

presentatie, waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde 

komen die van betekenis zijn in de betreffende sector of profiel. 

6. ONREGELMATIGHEDEN 

 

1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen (inclusief 

het schoolexamen) aan enige onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, kan 

de rector maatregelen nemen. 

2. De maatregelen bedoeld in het eerste lid, die afhankelijk van de aard van de 

onregelmatigheid ook in combinatie met elkaar genomen kunnen worden, zijn: 

a) het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen, de 

rekentoets of het centraal examen; 

b) het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan één of meer toetsen 

van het schoolexamen, de rekentoets of het centraal examen; 

c) het ongeldig verklaren van één of meer toetsen van het schoolexamen, de 

rekentoets of het centraal examen; 

d) het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na 

een hernieuwd examen in door de rector aan te wijzen onderdelen. 

Indien het hernieuwd examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op één 

of meer onderdelen van het centraal examen legt de kandidaat dat examen af in 

het volgend tijdvak van het centraal examen, dan wel ten overstaan van de 

staatsexamencommissie.  

3. Alvorens een beslissing ingevolge het tweede lid wordt genomen, hoort de rector de 

kandidaat. De kandidaat kan zich door een door hem aan te wijzen meerderjarige 

laten bijstaan. De rector deelt de beslissing mede aan de kandidaat, zo mogelijk 

mondeling en in ieder geval schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt tevens 

gewezen op het bepaalde in het vierde lid. De schriftelijke mededeling wordt 

tegelijkertijd in afschrift toegezonden aan de inspectie, alsmede aan de ouders, 

voogden of verzorgers van de kandidaat, indien deze minderjarig is. 

Met opmerkingen [RW1]: Blijft dit zo? 
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4. De kandidaat kan tegen een beslissing van de rector in beroep gaan bij de door het 

bevoegd gezag van de school in te stellen commissie van beroep. Van de commissie 

van beroep mag de rector geen deel uitmaken.  

Het beroep wordt binnen drie dagen nadat de beslissing ter kennis van de kandidaat 

is gebracht, schriftelijk bij de commissie van beroep ingesteld.  

De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken na ontvangst van 

het beroepschrift, tenzij zij deze termijn gemotiveerd heeft verlengd met ten hoogste 

twee weken.  

De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat 

alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af 

te leggen, onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van het tweede lid. 

De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, aan de ouders 

of verzorgers van de kandidaat indien deze minderjarig is, de rector en aan de 

inspectie. 

7. COMMISSIE VAN BEROEP 

 

De commissie van beroep bestaat uit een bestuurslid, een ouder uit de ouderraad en een 

lesgevend medewerker. De commissie wordt ingesteld door het bevoegd gezag van de 

school. 

De commissie van beroep stelt onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag 

procedures vast voor het horen van de partijen, de besluitvorming en de verslaglegging. 

Correspondentie aan de voorzitter van de Commissie van Beroep dient in een gesloten 

envelop gericht te worden aan: 

Commissie van Beroep inzake het eindexamen 

P/a Werkplaats Kindergemeenschap 

Postbus 28  

3720 AA Bilthoven 
 

8. GEHEIMHOUDING  

 

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement en daarbij de beschikking 

krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet 

vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift 

ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot 

geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot 

bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit examenreglement de 

noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. 
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B. INHOUD VAN HET EINDEXAMEN 
 

9. EXAMENPROGRAMMA 

 

De Minister stelt, behalve voor de door het bevoegd gezag vast te stellen vakken en 

andere programmaonderdelen die onderdeel zijn van het eindexamen, voor elk van de 

onderwijssoorten examenprogramma's vast, waarin zijn opgenomen: 

a) een omschrijving van de examenstof voor ieder eindexamenvak, 

b) welk deel van de examenstof centraal zal worden geëxamineerd en over welke 

examenstof het schoolexamen zich uitstrekt, en 

c) het aantal en de tijdsduur van de toetsen van het centraal examen. 

Tevens kunnen in een examenprogramma zijn opgenomen voorschriften betreffende de 

aard, omvang, het aantal, de beoordeling en de weging van de onderdelen van het 

schoolexamen. 

Een examenprogramma wordt vastgesteld per vak of per groep van vakken. 

 

10. KEUZE VAN DE EINDEXAMENVAKKEN 

 

De kandidaten kiezen, met inachtneming van de bepalingen in het Examenbesluit, 1 

week voor de start van het Centraal Examen  van het jaar waarin zij eindexamen willen 

afleggen, in welke vakken zij examen willen afleggen. Na deze datum zijn er geen 

wijzigingen meer mogelijk. Deze keuze geldt voor zover het bevoegd gezag hen in de 

gelegenheid heeft gesteld zich op het onderwijs in die vakken voor te bereiden. 

De kandidaten kunnen in meer vakken examen afleggen dan in de vakken die tenminste 

een eindexamen vormen.  

 

C. REGELING VAN HET EINDEXAMEN 
 

11. EXAMENREGLEMENT EN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN 

AFSLUITING 
 

Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober het Programma van Toetsing en 

Afsluiting vast. Dit programma heeft zowel betrekking op het schoolexamen als op het 

centraal examen. Het kent een algemeen deel en een deel per vak. Het bevat met name 

die bepalingen die per jaar verschillend kunnen zijn. De werker krijgt op basis van het 

PTA een volledig beeld van de werkzaamheden die verricht moeten worden.  

In het algemeen deel PTA worden opgenomen: 
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 dit examenreglement 

 

In het vakdeel PTA worden opgenomen: 

 welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden getoetst;  

 specificatie van de te bestuderen stof. Bij toetsen zijn dit verwijzingen naar 

(sub)domeinen van het examenprogramma en hoofdstukken uit de gebruikte boeken. 

 de wijze waarop de toetsen worden afgenomen en de data waarop handelingsdelen, 

praktische opdrachten, sectorwerkstuk e.d. moeten zijn afgerond;  

 de wijze waarop de cijfers van de verschillende toetsen van het schoolexamen 

worden gecombineerd tot het cijfer van het schoolexamen;  

Elke kandidaat ontvangt vóór 1 oktober een exemplaar van de bundeling van  PTA’s  voor 

het betreffende … 

 

D. SCHOOLEXAMEN 

 
12. TOETSPERIODES 

 

In de leerjaren voorafgaande aan het eindexamenjaar (zie hierboven) vindt het 

schoolexamen voor het grootste gedeelte plaats in de vier toetsperiodes of lopende het 

schooljaar. Het schoolexamen van VMBO-4, HAVO-5 en VWO-6 vindt voor het grootste 

gedeelte plaats in drie toetsperiodes. Enkele schoolexamen vinden plaats buiten deze 

periodes  en daarnaast is er een periode met luister-en kijkvaardigheidstoetsen en 

mondelingen. Er is een aparte regeling voor de herkansingen. 

 

13. WIJZE VAN AFNEMEN VAN DE TOETSEN (IN DE TOETSPERIODES) 

VAN HET SCHOOLEXAMEN 
 

De examinator maakt de opgaven tijdig gereed en levert ze uiterlijk een werkdag voor de 

toets in voldoende hoeveelheid in bij de teamleider. Hij levert daarbij ook het 

(standaard) instructieformulier voor de toezichthouder in. 

De opgaven blijven geheim tot de aanvang van de toets. 

Er wordt gezorgd voor voldoende toezicht. In de regel is per 30 werkers tenminste één 

toezichthouder aanwezig. 

Een werker die te laat komt bij een toets van meer dan een uur mag tot uiterlijk een half 

uur na de aanvang van de toets worden toegelaten door de toezichthouder. In dit eerste 

half uur mogen er nog geen werkers de zaal verlaten. Voor de toetsen van kortere duur 

geldt dat de werker tot uiterlijk een kwartier na de aanvang van de toets kan worden 

toegelaten. De werker levert het werk in op het tijdstip dat is aangegeven voor het einde 

van de toets. 
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Bij een geldige reden en indien er nog geen andere werkers vertrokken zijn kan door de 

teamleider of de secretaris van het examen hiervan afgeweken worden en kan de werker 

ook nog na dit tijdstip toegelaten worden tot de toets. De werker levert het werk in op 

het tijdstip dat is aangegeven voor het einde van het schoolexamen. Bij een geldige 

reden en indien er een toezichthouder beschikbaar is kan toegestaan worden de gemiste 

tijd aan het einde van de zitting in te halen. 

Tijdens het uitdelen van de opgaven dient er volkomen rust in het examenlokaal te 

heersen. 

Deelname aan een toets betekent, dat het eenmaal gemaakte werk zijn geldigheid 

behoudt. Vóór de aanvang van een toets worden zeer bijzondere omstandigheden (b.v. 

ernstige ziekte of overlijden in de familie) en ook eigen ziekteverschijnselen gemeld bij 

de teamleider of de vervanger. In overleg met de teamleider wordt van tevoren duidelijk 

gesteld of een werker in zo'n geval in staat is aan de toets deel te nemen. Zo niet, dan 

kan de werker de toets later inhalen. 

Kandidaten mogen geen jassen, koffers, tassen, plastic zakken de examenruimte 

inbrengen of deze in de examenruimte bij zich hebben. Telecommunicatieapparatuur 

mobiele telefoons, smartphones, smartwatch, e.d.) dient uitgeschakeld te zijn. 

Het werk wordt niet met potlood of met een pen met rode inkt gemaakt. Deze regel is 

niet van toepassing op tekeningen en grafieken. 

Het gebruik van correctielak is niet toegestaan! 

Er mogen geen andere boeken, tabellen of hulpmiddelen meegenomen worden dan door 

de betrokken examinator toegestaan en aangegeven op de instructie voor de 

toezichthouder. 

De toets wordt gemaakt op papier dat de school verstrekt. De school verstrekt eveneens 

kladpapier. Er mag dus geen papier meegenomen worden naar het examenlokaal. 

De werker vermeldt naam en klas en afdeling op elk papier. 

De werkers mogen tijdens het examen niet zelf door het examenlokaal lopen om papier 

e.d. te halen. De toezichthouder brengt extra papier bij de werker als deze daarom 

vraagt. 

De werkers mogen zich niet zonder toestemming van een toezichthouder uit het 

examenlokaal verwijderen. Voor het naar het toilet gaan moet men zich melden bij de 

toezichthouder. Indien mogelijk wordt de werker bij het naar het toilet gaan begeleid 

door een toezichthouder. Er mag slechts één werker tegelijk naar het toilet. Bij het 

verlaten van het lokaal moet het papier waaraan gewerkt wordt, bedekt worden. Een 

werker die tijdens een toets onwel wordt, kan - bij voorkeur onder begeleiding - het 

examenlokaal verlaten. In overleg met de werker beoordeelt de teamleider, de secretaris 

van het eindexamen of een andere daartoe aangewezen medewerker of de werker na 

enige tijd het werk kan hervatten. 

a) Indien de werker het werk na enige tijd hervat, kan de gemiste tijd aan het einde van 

de zitting worden ingehaald. 

b) Indien de werker het werk niet kan hervatten kan de teamleider of de secretaris van 

het eindexamen beslissen, dat het voor een deel gemaakte werk ongeldig is. De 

werker mag, indien het werk ongeldig verklaard is, de toets inhalen. 
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De toezichthouder verricht zijn taak naar behoren. Tijdens het toezicht houden is het niet 

geoorloofd werkzaamheden te verrichten die het toezichthouden belemmeren. 

De toezichthouder loopt alleen door het examenlokaal wanneer de toezichthoudende taak 

dit vereist. Hij probeert dit zoveel mogelijk te beperken. 

De toezichthouder verricht geen activiteiten die de werkers bij hun werk kunnen storen. 

De werker levert zijn werk in bij een toezichthouder. Bij het inleveren van het 

examenwerk moet de kandidaat op het eerste blad hebben vermeld hoeveel blaadjes hij 

inlevert. Op ieder blad vermeldt de kandidaat het nummer van het betreffende blad. Ook 

de eventuele bijlages worden genummerd. 

De toezichthouder controleert samen met de werker het werk op naam en klas en 

afdeling, en controleert of het aantal ingeleverde blaadjes klopt met het aangegeven 

aantal. Daarna staat hij de kandidaat toe het examenlokaal te verlaten. Het verdient 

aanbeveling dat de toezichthouders er ook op letten dat kandidaten niet iets vergeten in 

te leveren. Na het verlaten van de examenlokaal mag de kandidaat onder geen beding 

worden toegestaan nog aan het desbetreffende examen te werken. 

De toezichthouder draagt zorg voor dat alle opgaven worden ingenomen. 

Bij een onregelmatigheid tijdens het examen worden de teamleider en/of de secretaris 

van het eindexamen en de verantwoordelijke schoolleider hiervan direct op de hoogte 

gesteld. 

Als hulp voor de kandidaten geeft de toezichthouder een kwartier vóór het einde van de 

zitting dit tijdstip aan. Aan deze service kunnen geen rechten ontleend worden.  

Aan het einde van de zitting haalt de toezichthouder het werk op. Hij let er daarbij op dat 

de werkers niet iets vergeten in te leveren. Hij controleert of alle werkers hun werk 

hebben ingeleverd. 

Het werk van de werkers en de (resterende) opgaven worden door de toezichthouder 

onmiddellijk bij het examensecretariaat afgegeven, dan wel aan de betreffende 

examinator of teamleider overhandigd. 

 

14. PROCEDURE BIJ AFWEZIGHEID VAN MEDEWERKERS BIJ 

SCHOOLEXAMEN 
 

Schriftelijke toetsen vinden op de vastgestelde tijdstippen plaats, ook indien de 

betrokken medewerker door ziekte of anderszins afwezig is. 

Indien een medewerker door ziekte of anderszins verhinderd is een mondelinge toets af 

te nemen, wordt in overleg met de betrokken werker of werkers een nieuw tijdstip voor 

deze toets vastgesteld.  

Indien een medewerker door ziekte of anderszins verhinderd is andersoortige opdrachten 

in het kader van het schoolexamen in ontvangst te nemen, regelt hij in overleg met de 

teamleider een nieuw inlevertijdstip. 

 

15. LUISTERVAARDIGHEIDSTOETSEN 
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Werkers die bij een luister/kijkvaardigheidstoets te laat komen, kunnen pas toegelaten 

worden bij een pauze tussen twee onderdelen. De werker levert het werk in op het 

tijdstip dat is aangegeven voor het einde van de zitting. Het gehele werk wordt 

beoordeeld. 

Bij werkers die de gehele toets zonder geldige reden - ter beoordeling van de teamleider 

- niet afleggen zal, conform artikel 6, punt 2a het cijfer 1 toegekend worden. 

In het geval een kandidaat met geldige reden een toets niet heeft kunnen maken gelden 

artikel 13 en 14.  

16. MONDELINGE TOETSEN 
 

Mondelinge toetsen worden grotendeels afgenomen in de toetsperiode, vermeld in het 

programma van toetsing en afsluiting. 

Een mondelinge toets duurt maximaal dertig minuten. 

Vastleggen mondelinge toetsen 

1. Een examinator heeft de keuze uit de volgende 

toetsregistratiemogelijkheden: 

a) hij neemt de toets op een bandje op; 

b) hij houdt een protocol bij; 

2. Protocollen en bandjes blijven tot en met het centraal examen op school 

bewaard. 

 

In uitzonderlijke gevallen kan de kandidaat of de examinator bij het schoolexamen een 

gecommitteerde (medebeoordelaar) aanvragen bij de examensecretaris. Het cijfer wordt 

in bovenbedoeld geval vastgesteld door examinator en gecommitteerde, mits deze 

deskundig is in het betreffende vakgebied. Komen zij niet tot overeenstemming, dan 

worden de afzonderlijke beoordelingen gemiddeld. 

 

17. PRAKTISCHE OPDRACHTEN  

 

VMBO3/H4/V4/V5 

De praktische opdracht dient uiterlijk op het daarvoor in het toetsenrooster vastgestelde  

tijdstip uitgevoerd/ingeleverd  te zijn. Indien de betrokken medewerker op die dag niet 

aanwezig is, geeft de teamleider aan hoe in dat geval gehandeld moet worden.  

 

Beoordeling 

Elke praktische opdracht dient door de lesgevende medewerker te worden voorzien van 

een beoordelingsmodel. Een onderdeel van de beoordeling kan zijn het toekennen van 

punten (maximaal 2) aan het onderdeel organisatie en planning. Als een werker het werk 

te laat inlevert, raakt hij/zij de punten (maximaal 2) voor het onderdeel organisatie en 

planning kwijt. De werker moet vervolgens binnen twee weken op de door de 
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medewerker dan wel teamleider aangegeven tijdstippen de opgelopen achterstand 

komen inhalen. Gedurende die weken staat er voor de betreffende praktische opdracht 

een 0 in de cijferregistratie. Heeft de werker na deze twee weken de praktische opdracht 

nog niet ingeleverd, dan moet de 0 ten koste van een herkansing worden weggewerkt op 

een door de teamleider vastgesteld moment.  

De ouders/verzorgers van de betreffende werkers worden op de hoogte gesteld van de 

achterstand en de gemaakte afspraken. 

 

Onregelmatigheden bij inleveren praktische opdrachten 

Indien een praktische opdracht zo laat wordt uitgevoerd (ingeleverd) dat van de 

medewerker redelijkerwijs niet meer verwacht kan worden dat hij voldoende tijd heeft 

het werk naar behoren te beoordelen en/of het op de inlevering volgende toets voor te 

bereiden c.q. af te nemen, wordt de opdracht beschouwd als niet ingeleverd. Dit geldt 

ook als een praktische opdracht een presentatie of een dergelijk soort opdracht betreft 

die niet naar later verschoven kan worden.  

In deze gevallen zal een beslissing worden genomen overeenkomstig artikel 6, punt 2a 

en in het uiterste geval kan een werker uitgesloten worden van deelname aan het 

Centraal Examen. 

 

In geval de niet tijdige inlevering een gevolg is van ziekte of overmacht wordt - indien 

mogelijk - het tijdstip van inlevering opnieuw bepaald.  
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VMBO4/H5/V6 

Voor de werkers van VMBO4, HAVO5 en VWO 6 geldt ook de bovenstaande regeling. Het 

niet afronden van praktische onderdelen voor de vaststelling van het definitieve SE cijfer 

betekent uitsluiting van het examen. 

 

18. SECTOR/PROFIELWERKSTUK  
 

Het PTA vermeldt op welke wijze het sector/profielwerkstuk uitgevoerd dient te worden. 

Het sector/profielwerkstuk dient uiterlijk op de daarvoor in het PTA vastgestelde datum 

uitgevoerd te zijn. Indien de desbetreffende medewerker op die dag niet aanwezig is, 

geeft de teamleider aan hoe in dat geval gehandeld moet worden.  

Indien een werker die datum niet haalt, geeft de teamleider aan hoe in dat geval 

gehandeld gaat worden. 

In geval de niet tijdige inlevering een gevolg is van ziekte of overmacht wordt - indien 

mogelijk - het tijdstip van inlevering opnieuw bepaald. 

 

19. MEDEDELING EN BEROEP TOETSCIJFERS SCHOOLEXAMEN 

 

Van iedere beoordeling die bij het bepalen van het eindoordeel over een werker meetelt, 

stelt de examinator de werker zo spoedig mogelijk na afloop van een periode in kennis. 

Bij een verschil van mening over de toekenning van een beoordeling voor een toets kan 

de werker in beroep gaan. Hij neemt daartoe eerst contact op met de mentor en 

vervolgens de teamleider om te bezien of op die manier een oplossing bereikt kan 

worden. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan de werker een formeel 

beroep aantekenen. Het verzoek hiertoe dient binnen zeven dagen na de mededeling van 

de beoordeling aan de kandidaat met opgaaf van redenen bij de teamleider te worden 

ingediend. 

Als de schoolexamencijfers aan het eind van een periode vastgesteld zijn en aan de 

werkers meegedeeld, is er nog een laatste beroepsmogelijkheid. Als binnen een week na 

uitreiking van het rapport geen beroep is aangetekend, zijn de schoolexamencijfers uit 

die periode definitief vastgesteld.    

20. AFWEZIGHEID VAN WERKERS BIJ TOETSEN SCHOOLEXAMEN 
 

Als een werker een toets niet kan bijwonen wegens ziekte of overmacht, stellen de 

ouders/verzorgers de teamleider direct op de hoogte. Als deze niet bereikbaar is, kan dit 

in het laatste examenjaar ook gebeuren bij de secretaris van het eindexamen. De 

melding moet in elk geval  vóór de aanvang van de toets plaats vinden. Indien een 

werker om een geldige reden, ter beoordeling van de teamleider, is verhinderd een toets 

van het schoolexamen af te leggen, kan deze bepalen dat een werker nog een keer in de 

gelegenheid wordt gesteld het desbetreffende onderdeel van het schoolexamen te 

maken. 
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21. INHAALTOETSEN SCHOOLEXAMEN 

 

Een werker die met geldige reden een toets niet heeft kunnen maken, wordt in de 

gelegenheid gesteld deze toets binnen vier weken na herstel in te halen. In het volgende 

artikel is de regeling herkansen en inhalen schoolexamen opgenomen. 

 

Toetsen kunnen slechts worden ingehaald als er een correcte afmelding heeft 

plaatsgevonden en als er bij terugkeer op school een - naar het oordeel van de 

teamleider - geldige schriftelijke verklaring is afgegeven. 

 

Bij langdurige ziekte van de werker kan in overleg met de betrokken examinator(en) en 

de teamleider een nieuwe regeling getroffen worden. 

 

22. HERKANSEN EN INHALEN SCHOOLEXAMEN  
 

Herkansingsregeling in VMBO3, HAVO 4, VWO 4 en 5 

Zie de teamwijzers 

 

Herkansingsregeling in VMBO-4 en HAVO 5 

 Elke werker heeft recht op in totaal drie herkansingen op jaarbasis, te kiezen uit alle 

vakken van zijn pakket, met dien verstande dat per vak slechts één herkansing 

gedaan kan worden. 

 De herkansingen vinden plaats in de herkansingsperiode na de derde toetsperiode. 

 Ook een voldoende gemaakte toets komt voor herkansing in aanmerking. 

 Bij herkansing geldt het hoogste cijfer.  

 Herkansingstoetsen kunnen (bij ziekte of andere afwezigheid) niet meer op een ander 

moment nog worden ingehaald. 

 

Herkansen en inhalen in VWO-6 

 Inhalen is verplicht en gaat voor herkansen. Een toets die wordt ingehaald kan 

niet meer worden herkanst, tenzij de teamleider anders beslist. 

 Elke werker heeft recht 1 herkansing na periode1; 1 herkansing na periode 2 en 2 

herkansingen na periode 3. 

 Indien de werker geen gebruik maakt van de herkansmogelijkheden na periode 1 

 en 2 dan heeft hij recht op 3 herkansingen na periode 3, te kiezen uit alle vakken 

van zijn pakket, met dien verstande dat per vak maximaal 2 herkansingen gedaan 

kunnen worden. 

 De herkansingen vinden plaats in de herkansingsperiode na elke toetsperiode. 
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 Ook een voldoende gemaakte toets komt voor herkansing in aanmerking. 

 Bij herkansing geldt het hoogste cijfer.  

 Het tijdstip van inhalen staat vermeld in de jaaragenda. Indien meer dan twee 

toetsen ingehaald dienen te worden maakt de teamleider een overige planning 

voor het inhalen van de overige toetsen. 

 

Regeling voor praktische opdrachten  

Elke praktische opdracht dient door de lesgevende medewerker te worden voorzien van 

een beoordelingsmodel. Een onderdeel van de beoordeling kan zijn het toekennen van 

punten (maximaal 2) aan het onderdeel organisatie en planning. Praktische opdrachten 

dienen uiterlijk op het door de medewerker schriftelijk dan wel digitaal aangegeven 

tijdstip te zijn ingeleverd/uitgevoerd. 

Als een werker het werk te laat inlevert, raakt hij/zij de punten (maximaal 2) voor het 

onderdeel organisatie en planning kwijt. De werker moet vervolgens binnen twee weken 

op de door de medewerker dan wel teamleider aangegeven tijdstippen de opgelopen 

achterstand komen inhalen. Gedurende die weken staat er voor de betreffende 

praktische opdracht een 0 in de cijferregistratie. Heeft de werker na deze twee weken de 

praktische opdracht nog niet ingeleverd, dan moet de 0 ten koste van een herkansing 

worden weggewerkt.  
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Herkansingsregeling voor het schoolexamen bij spreiding voltooing eindexamen 

Bovenstaande herkansingsregeling voor het schoolexamen is ook van toepassing bij 

gespreid examen voor de vakken waarin centraal schriftelijk eindexamen wordt gedaan. 

 

23. BEPALING EINDCIJFERS SCHOOLEXAMEN 

 

De examinator bepaalt aan de hand van de afzonderlijke beoordelingen het eindcijfer 

voor het schoolexamen; voor zover voor de afzonderlijke vakken aan bepaalde 

beoordelingen een bepaald gewicht is toegekend, volgt hij deze gewichtstoekenning. 

 

Het cijfer voor het schoolonderzoek wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van 

cijfers lopende van 1 tot en met 10 met één decimaal.  

Indien in een vak tevens centraal examen wordt afgelegd, worden de hierboven 

genoemde cijfers gebruikt met de daartussen liggende cijfers met één decimaal. Indien 

een gemiddelde een cijfer met twee of meer decimalen is, wordt dit cijfer afgerond op de 

eerste decimaal, met dien verstande dat deze decimaal met 1 wordt verhoogd indien de 

tweede decimaal zonder afronding 5 of hoger is. 

 

Bij vakken waar geen centraal examen op volgt, wordt - indien een gemiddelde een 

cijfer met twee of meer decimalen is - dit cijfer afgerond op een geheel getal, met dien 

verstande dat afronding naar boven plaats vindt wanneer de twee decimalen  45 of meer 

zijn. Dus 5,45 wordt een 6; 6,45 wordt een 7 enz. 

 

In afwijking van het tweede lid worden het deelvak culturele kunstzinnige vorming en het 

deelvak lichamelijke opvoeding  uit het gemeenschappelijke deel van elk profiel 

beoordeeld met “voldoende” of “goed”.  Deze beoordeling gaat uit van de mogelijkheden 

van de werker en geschiedt op de grondslag van het genoegzaam afsluiten van de 

betreffende deelvakken, zoals blijkend uit het examendossier. 

Voor de werkers havo 4 en vwo 4 in het schooljaar 2017-2018 zal culturele kunstzinnige 

vorming beoordeeld worden met een cijfer. Dit is onderdeel van het combinatiecijfer. 

In afwijking van het tweede lid wordt het sectorwerkstuk beoordeeld met “voldoende” of 

“goed”.  Deze beoordeling geschiedt op de grondslag van het genoegzaam voltooien van 

het sectorwerkstuk, zoals blijkend uit het examendossier. 

 

24. MEDEDELING EINDCIJFERS SCHOOLEXAMEN  

         

De examinator levert de eindcijfers voor het schoolexamen uiterlijk  in bij het 

secretariaat van het eindexamen op de  vastgestelde datum die te vinden is in de 

jaaragenda. Het betreft de resultaten van de schriftelijke toetsen, alsmede de resultaten 

van het handelingsdeel, de praktische opdrachten en het sector/profielwerkstuk.  
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De werker wordt vervolgens zo snel mogelijk na deze datum van de eindcijfers voor het 

schoolexamen in kennis gesteld via het werkersportaal, maar uiterlijk een week vóór 

aanvang van het centraal examen. 

 

25. BEROEP EINDCIJFERS SCHOOLEXAMEN 

        

Indien de werker het met één van de eindcijfers voor het schoolexamen niet eens is, 

dient hijhiervan mededeling te doen aan de teamleider. De uiterste datum dat dit kan 

gebeuren staat vermeld in de jaaragenda. De teamleider stelt - indien dat nog niet 

gebeurd is - de desbetreffende examinator op de hoogte. Het definitieve cijfer wordt 

vastgesteld door de examinator in overleg met de werker en de teamleider.  

26. AFSLUITING SCHOOLEXAMEN 

 

Het schoolexamen wordt tenminste een week voor de aanvang van het centraal examen 

afgesloten. 

27. EXAMENDOSSIER 

 

Het schoolexamen bestaat uit een examendossier. 

Het examendossier wordt gevormd door een beoordelingsoverzicht dat door de school 

wordt opgesteld alsmede verder de in dit artikel genoemde onderdelen.              

De medewerker (examinator) bewaart tot na het CE een exemplaar van de opgaven van 

elke voor het schoolexamen meetellende toets (inclusief handelingsdeel, praktische 

opdracht en sector/profielwerkstuk), met de normering, c.q. beoordelingscriteria en de 

voor elk werk toegekende cijfers. Voor protocollen, bandjes e.d. betreffende de 

mondelingen geldt hetzelfde. 

De medewerker/examinator is verantwoordelijk voor het werk totdat alle werkers 

akkoord zijn gegaan met de uitgereikte cijferlijst. 

 

 

28. REGELING VOOR WERKERS DIE OM MEDISCHE REDENEN DE LESSEN 

LICHAMELIJKE OPVOEDING NIET KUNNEN VOLGEN 

 

Werkers die om medische redenen de reguliere lessen lichamelijke opvoeding niet 

kunnen volgen, krijgen van de medewerker een alternatieve opdracht voor het aantal 

studielasturen dat voor lichamelijke opvoeding is opgenomen. Deze opdracht moet met 

een voldoende zijn afgesloten. De opdracht kan ook uitgevoerd worden tijdens de 

reguliere lessen lichamelijke opvoeding. 

 

29. LATEN STAAN VAN VAKKEN BIJ DOUBLURE 
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Werkers die doubleren en het daaraan voorafgaande jaar een vak dat alleen een 

schoolexamen kent met een voldoende hebben afgesloten, hoeven dit vak niet meer te 

volgen in het jaar waarin ze doubleren. 

 

E. CENTRAAL EXAMEN 
 

30. TOELATING TOT HET CENTRAAL EXAMEN 

 

Het schoolexamen wordt afgesloten voor de aanvang van het eerste tijdvak, bedoeld in 

artikel 31 van dit reglement. De kandidaat is verplicht alle toetsen en opdrachten die in 

het kader van het schoolexamen zijn vastgesteld, af te leggen, c.q. in te leveren.  

Indien een kandidaat het schoolexamen in één of meer vakken niet tijdig vóór de 

aanvang van het eerste tijdvak heeft voltooid, wordt hij niet toegelaten tot het Centraal 

Examen. De kandidaat, zijn ouders, voogden of verzorgers en de inspecteur worden van 

deze beslissing binnen twee dagen op de hoogte gesteld. 

Een kandidaat die ten gevolge van een ziekte of een andere van zijn wil onafhankelijke 

omstandigheid het schoolexamen niet heeft kunnen afsluiten voor het eerste tijdvak, kan 

door de rector  in de gelegenheid gesteld worden het schoolexamen in dat vak af te 

sluiten vóór het Centraal Examen in dat vak, doch na aanvang van het eerste tijdvak. 

31. TIJDVAKKEN CENTRAAL EXAMEN 

 

Het centraal examen kent drie tijdvakken. Het eerste en tweede tijdvak vindt in de 

school en onder verantwoordelijkheid van de school plaats; het derde tijdvak vindt buiten 

de school onder verantwoordelijkheid van de staatsexamencommissie plaats. 

 

 

32. OPGAVE VOOR CENTRAAL EXAMEN 

 

Tenminste drie dagen vóór de aanvang van het centraal examen zendt de school aan de 

Inspectie een lijst waarop voor iedere kandidaat vermeld staat in welke vakken hij 

centraal examen zal afleggen en waarop is aangegeven welke cijfers de kandidaat voor 

het schoolexamen heeft behaald. Vanaf dat moment kan deze opgave van vakken en 

cijfers niet meer gewijzigd worden. 

 

Voor de aanvang van het tweede tijdvak worden een lijst met de kandidaten, de in het 

eerste tijdvak door die kandidaten behaalde cijfers, alsmede een overzicht van het vak of 

de vakken, waarin elke kandidaat examen af zal leggen, aan de Inspectie gezonden.  

 
33. REGELS OMTRENT HET CENTRAAL EXAMEN 
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De kandidaten worden zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de data en de tijden 

waarop de toetsen van de Centraal Examen zullen plaatsvinden.  

Tijdig vóór de aanvang van het centraal examen worden de kandidaten door de school 

schriftelijk opmerkzaam gemaakt op de belangrijkste voorschriften van dit reglement 

betreffende het centraal examen. 

De rector zorgt ervoor, dat de opgaven voor het centraal examen geheim blijven tot de 

aanvang van de toets waarbij deze opgaven aan de kandidaten worden voorgelegd. 

Tijdens een toets van het centraal examen worden aan de kandidaten geen 

mededelingen van welke aard ook aangaande de opgaven gedaan. Ook indien tijdens de 

zitting een fout in de opgaven ontdekt wordt, worden daarvan geen mededelingen 

gedaan. Bij de normering van het werk zal met de fout volledig rekening worden 

gehouden. 

De rector draagt er zorg voor dat het nodige toezicht bij het centraal examen 

uitgeoefend wordt. In elke ruimte zijn minimaal twee toezichthouders aanwezig; per 25 

kandidaten is tenminste één toezichthouder aanwezig. Een ieder die door de rector 

geschikt wordt geacht kan daarmee worden belast. 

Zij die toezicht hebben gehouden maken een proces verbaal op. Zij leveren dit in bij het 

examensecretariaat samen met het gemaakte examenwerk. 

a) Op het proces verbaal worden de namen van alle kandidaten vermeld die voor het 

betreffende vak in het examenlokaal aanwezig moeten zijn. Per schooltype wordt een 

apart proces-verbaal opgemaakt. Afwezige kandidaten worden apart vermeld. 

b) Indien gebruik gemaakt wordt van het bepaalde in artikel 40 van het 

eindexamenbesluit (afwijkende wijze van examineren), wordt dit op een bijlage bij 

het proces verbaal aangetekend. 

c) Elke toezichthouder dient het proces-verbaal te tekenen. 

d) Op het proces-verbaal wordt van elke kandidaat het tijdstip vermeld waarop hij/zij 

het lokaal verlaat, en ook het tijdstip waarop de kandidaten die te laat zijn gekomen, 

zijn begonnen. 

e) De processen-verbaal worden zes maanden bewaard. 

Een kandidaat die te laat komt mag tot uiterlijk een half uur na de aanvang van de toets 

worden toegelaten. Hij/zij levert het werk in op het tijdstip, dat is aangegeven voor het 

einde van de zitting. Alleen in uitzonderlijke gevallen, ter beoordeling van de rector, 

diens plaatsvervanger of de teamleider van de betrokken werker, kan hiervan worden 

afgeweken en de kandidaat toegestaan worden de gemiste tijd aan het einde van de 

zitting in te halen. 

Kandidaten die meer dan een half uur na de aanvang van de toets binnenkomen, mogen 

niet meer deelnemen aan deze toets. Bij een geldige reden, ter beoordeling van de rector 

, kunnen zij voor dit vak verwezen worden naar het tweede tijdvak. Bij de overige 

toetsen dienen zij wel te verschijnen. 

Nadat alle kandidaten hun plaats hebben ingenomen, controleert een daartoe 

aangewezen toezichthouder aan de hand van de op het pakket vermelde gegevens 

omtrent schooltype, vak, datum en tijdstip of het pakket de juiste is. Er wordt aan één 

van de kandidaten gevraagd om de tekst mee te lezen. De op het pakket vermelde 
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gegevens worden daarna aan de kandidaten voorgelezen. Eerst als alle gegevens in orde 

zijn bevonden, wordt het pakket geopend. 

Een toezichthouder controleert of de inhoud van het pakket overeenstemt met de 

gegevens op het pakket. Het komt voor dat in hetzelfde pakket één of meer bij de 

opgaven behorende bijlagen zijn verpakt. 

Bij het uitdelen van de opgaven dient nauwkeurig te worden toegezien dat geen andere 

opgaven dan de bedoelde in handen van de kandidaten komen.  

Tijdens het uitdelen van de opgaven dient er volkomen rust in het examenlokaal te 

heersen. 

Deelname aan een zitting betekent, dat het eenmaal gemaakte werk zijn geldigheid 

behoudt. Vóór de aanvang van een examenzitting worden zeer bijzondere 

omstandigheden (b.v. ernstige ziekte of overlijden in de familie) en ook eigen 

ziekteverschijnselen gemeld bij de teamleider of de secretaris van het examen. In 

overleg met hen en eventueel de rector  wordt van tevoren duidelijk vastgesteld of een 

kandidaat in zo'n geval in staat is aan het centraal examen deel te nemen. Zo niet, dan 

wordt de kandidaat naar het tweede tijdvak verwezen. 

Kandidaten mogen geen jassen, koffers, tassen, plastic zakken de examenruimte 

inbrengen of deze in de examenruimte bij zich hebben. Telecommunicatieapparatuur 

mobiele telefoons, smartphones, smartwatch, e.d.) dient uitgeschakeld te zijn en in het 

daarvoor bestemde mandje te worden gelegd. 

Het werk wordt niet met potlood gemaakt. Dit laatste is niet van toepassing op eventuele 

tekeningen en grafieken. Gebruik van correctielak is niet toegestaan. 

Er mogen geen andere boeken, tabellen of hulpmiddelen meegenomen worden dan in het 

door de minister bepaalde overzicht hulpmiddelen voor de verschillende vakken vermeld 

staan. Dit overzicht wordt voor het centraal examen uitgereikt. 

Het examenwerk wordt gemaakt op papier dat de school verstrekt, zogenaamd 

gewaarmerkt papier. De school verstrekt eveneens kladpapier. Er mag dus geen papier 

meegenomen worden naar het examenlokaal. 

De kandidaat vermeldt examennummer en naam op elk papier. 

De kandidaten mogen tijdens het examen niet zelf door de examenruimte lopen om 

papier e.d. te halen. De toezichthouder brengt extra papier bij de kandidaat als deze 

daarom vraagt. 

De kandidaten mogen zich niet zonder toestemming van een toezichthouder uit de 

examenruimte verwijderen. Voor het naar het toilet gaan moet men zich melden bij één 

van de toezichthouders. Bij het naar het toilet gaan wordt de kandidaat begeleid door 

een toezichthouder. Er mag slechts één kandidaat tegelijk naar het toilet. Bij het verlaten 

van de examenruimte moet het papier waaraan gewerkt wordt, bedekt worden. 

Een kandidaat die tijdens een zitting onwel wordt, kan onder begeleiding de 

examenruimte verlaten. In overleg met de kandidaat beoordeelt de rector of de 

kandidaat na enige tijd het werk kan hervatten. 

a) Indien de kandidaat het werk na enige tijd hervat, kan de gemiste tijd aan het einde 

van de zitting worden ingehaald. 
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b) Indien de kandidaat het werk niet kan hervatten, verzoekt de rector, zo mogelijk 

mede op grond van een medische verklaring, aan de inspecteur te beslissen, dat het 

voor een deel gemaakte werk ongeldig is. De kandidaat mag, indien de inspecteur het 

werk ongeldig verklaart, in het tweede tijdvak opnieuw aan de desbetreffende zitting 

deelnemen. 

De toezichthouder verricht zijn taak naar behoren. Tijdens het toezichthouden is het niet 

geoorloofd werkzaamheden te verrichten die het toezichthouden belemmeren. 

De toezichthouder loopt alleen door de examenruimte wanneer de toezichthoudende taak 

dit vereist. Hij probeert dit zoveel mogelijk te beperken. 

De toezichthouder verricht geen activiteiten die de kandidaten bij hun werk kunnen 

storen. 

De kandidaat levert zijn werk en de opgaven in bij een toezichthouder. Hij is zelf 

verantwoordelijk voor het werk dat hij inlevert. Bij het inleveren van het examenwerk 

moet de kandidaat op het eerste blad hebben vermeld hoeveel blaadjes hij inlevert. Op 

ieder blad vermeldt de kandidaat het nummer van het betreffende blad. Ook de 

eventuele bijlages worden genummerd. 

De toezichthouder controleert het werk op naam en nummer, en controleert of het aantal 

ingeleverde blaadjes klopt met het aangegeven aantal. Daarna staat hij de kandidaat toe 

de examenruimte te verlaten. Het verdient aanbeveling dat de toezichthouders er ook op 

letten dat kandidaten niet iets vergeten in te leveren. Na het verlaten van de 

examenruimte mag de kandidaat onder geen beding worden toegestaan nog aan het 

desbetreffende examen te werken. 

Tijdens een toets van het centraal examen mogen de opgaven niet buiten de 

examenruimte worden gebracht. 

Bij een onregelmatigheid tijdens het examen wordt de rector  - en in het geval hij niet 

aanwezig is: de betrokken teamleider - hiervan direct op de hoogte gesteld. 

Er hangt een klok in de examenruimtes. Als hulp voor de kandidaten geeft een kwartier 

vóór het einde van de zitting één van de toezichthouders dit tijdstip aan. Aan deze 

service kunnen geen rechten ontleend worden.  

Tijdens het laatste kwartier van de zitting mogen geen kandidaten meer vertrekken. 

Het is de kandidaten niet toegestaan bij het verlaten van de examenruimte voor het 

officiële einde van de zitting de examenopgaven mee te nemen. 

Aan het einde van de zitting halen de toezichthouders het werk op. De kandidaat is zelf 

verantwoordelijk voor het werk dat hij inlevert. Het verdient aanbeveling dat de 

toezichthouders er ook op letten dat de kandidaten niet iets vergeten in te leveren.  

Aan het einde van de zitting blijven de nog aanwezige kandidaten zitten, totdat één van 

de toezichthouders het sein geeft om de examenruimte te verlaten. 

Het werk van de kandidaten, het proces verbaal en de resterende opgaven worden door 

één van de toezichthouders onmiddellijk aan het examensecretariaat overhandigd. 

 

34. VERHINDERING CENTRAAL EXAMEN 
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Indien een kandidaat om een geldige reden, ter beoordeling van de teamleider , is 

verhinderd bij één of meer toetsen in het eerste tijdvak tegenwoordig te zijn, wordt hem 

in het tweede tijdvak de gelegenheid gegeven het centraal examen (indien mogelijk 

i.v.m. met het examenrooster) te voltooien. 

Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is, of wanneer hij het 

centraal examen in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de gelegenheid 

gesteld in het derde tijdvak ten overstaan van de staatsexamencommissie zijn 

eindexamen te voltooien. De kandidaat meldt zich daarvoor zo spoedig mogelijk door 

tussenkomst van de school aan bij de voorzitter van de desbetreffende 

staatsexamencommissie.  

 

F. UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING 
 

35. EINDCIJFER EINDEXAMEN 

 

Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer 

uit de reeks van 1 tot en met 10. 

De examinator bepaalt het eindcijfer voor een vak dat wordt afgesloten met een Centraal 

Examen op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer voor het schoolexamen en het 

cijfer voor het centraal examen. Is dit gemiddelde niet een geheel getal, dan wordt het, 

indien het getal achter de komma 49 of minder is, naar beneden afgerond en indien dit 

50 of meer is, naar boven afgerond. 

Indien in een vak alleen een schoolexamen (en er dus geen centraal eindexamen in 

wordt afgelegd) heeft  plaatsgevonden, is het cijfer voor het schoolexamen tevens het 

eindcijfer. Dit eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de afzonderlijke toetsen. Indien 

een gemiddelde een cijfer met twee of meer decimalen is - dit cijfer afgerond op een 

geheel getal, met dien verstande dat afronding naar boven plaats vindt wanneer de twee 

decimalen  45 of meer zijn. Dus 5,45 wordt een 6; 6,45 wordt een 7 enz. 

36. VASTSTELLING UITSLAG  
 

De rector  en de secretaris van het eindexamen stellen de uitslag vast met inachtneming 

van het bepaalde in artikel 49 van het Examenbesluit. 

De rector  en de secretaris van het eindexamen stellen uit alle eindcijfers van de vakken 

waarin de kandidaat examen heeft afgelegd een lijst op, zodanig dat de op deze lijst 

vermelde vakken een eindexamen vormen als bedoeld in artikel 49 van het 

Examenbesluit .  

Bij kandidaten die in meer vakken dan de voorgeschreven vakken van de sector/profiel 

examen afleggen, betrekken de rector  en de secretaris van het eindexamen één van de 

eindcijfers niet bij de bepaling van de uitslag, indien dat nodig is om de kandidaat te 

kunnen laten slagen. Indien er meerdere keuzes mogelijk zijn stellen de rector  en de 

secretaris van het eindexamen de kandidaat een keuze uit eindcijfers voor. De keuze is 

definitief wanneer de kandidaat niet binnen twee dagen heeft meegedeeld dat een 

andere keuze gemaakt moet worden. 
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37. UITSLAG 
 

Voor alle kandidaten geldt de volgende slaag – zakregeling: 

Vmbo-4 slaag- en zakregeling 

De kandidaat die eindexamen heeft afgelegd en al de eindcijfers heeft behaald binnen 
een schooljaar is geslaagd als: 

 het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten 

minste 5,5 is; 

 voor het vak Nederlandse taal als eindcijfer 5 of meer heeft behaald; 

 voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 

of meer en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als 

eindcijfer 6 of meer heeft behaald; 

 voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 4 

en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 

of meer waarvan ten minste één 7 of meer heeft behaald; of 

 voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 5 

heeft behaald en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, 

als eindcijfer 6 of meer waarvan ten minste één 7 of meer heeft behaald; 

 voor de vakken lichamelijke opvoeding en het kunstvak uit het 

gemeenschappelijk deel alsmede voor de maatschappelijke stage de kwalificatie 

«voldoende» of «goed» heeft behaald; 

 voor het sectorwerkstuk de kwalificatie «voldoende» of «goed» heeft behaald; 

 de rekentoets in (vmbo-3 of vmbo-4) te hebben afgelegd. 

Let op: je doet weliswaar geen centraal examen maatschappijleer, maar het telt wel mee 

in de uitslagregeling! Het cijfer van de rekentoets telt niet mee in de 

compensatieregeling. 

De vakken die door de kandidaten in het 3e leerjaar zijn afgesloten tellen niet mee in de 

slaag-zakregeling.  

De leerlingen die op basis van hun resultaten voor één of meer extra vakken voldoen aan 

de uitslagregeling, ontvangen hun diploma met een aantekening van de extra vakken. 

 

HAVO-5 en VWO-6 slaag- en zakregeling 

Een examenkandidaat is geslaagd als: 

 Het gemiddeld centraal examencijfer onafgerond een 5,5 of hoger is EN alle 

eindcijfers 6 of hoger zijn, of  

 

 Het gemiddeld centraal examencijfer onafgerond een 5,5 of hoger is EN er 1x5 is 

behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of 

 

 Het gemiddeld centraal examencijfer onafgerond een 5,5 of hoger is EN er 1x4 of 2x5 

of 1x5 en 1x4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het 

gemiddelde tenminste 6.0 is. 

 

 Daarnaast geldt dat: 
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o Op de Havo:  

 de vakken Nederlands, Engels en (voor zover van toepassing) 

wiskunde (A,B of C) maximaal één 5 als eindcijfer gehaald mag 

worden. 

 De rekentoets is (in havo 4, of havo-5) afgelegd. 

o Op het VWO:  

 de vakken Nederlands, Engels en wiskunde (A,B of C) en rekenen 

maximaal één 5 als eindcijfer gehaald mag worden. 

Daarnaast geldt dat voor Daarnaast moeten CKV en LO zijn beoordeeld als ‘voldoende’ of 

‘goed’. 

Cijfers voor maatschappijleer, het profielwerkstuk en – op het vwo – ANW maken deel uit  

van het combinatiecijfer. 

  

HAVO Atheneum/Gymnasium 

maatschappijleer maatschappijleer 

profielwerkstuk profielwerkstuk 

(ANW)/L&W ANW/L&W 

CKV 

voor cohort: 2017-2019 

CKV 

voor cohort: 2017-2020 

 

 

Voor het berekenen van het combinatiecijfer worden de op de cijferlijst vermelde 

afgeronde cijfers (bestaande uit gehele getallen) gemiddeld. Vervolgens wordt het 

gemiddelde weer afgerond op het nabij liggende gehele getal: 5,5 wordt dus een 6 en 

5,45 een 5. 

Een eindcijfer van een drie of lager op de cijferlijst betekent dat de leerling niet geslaagd 

is. Dit geldt ook voor de verschillende onderdelen die meewegen in het combinatiecijfer. 

Als één van de onderdelen van het combinatiecijfer een drie of lager is, is de leerling niet 

geslaagd, zelfs als het gemiddelde (oftewel: het combinatiecijfer) een zes of hoger is. 

Indien een werker in een of meer extra vakken een examen aflegt, hoeven een of meer 

eindcijfers van de vakken niet bij de bepaling van de definitieve uitslag te worden 

betrokken als dat nodig is om de kandidaat te laten slagen. De overgebleven vakken 

dienen wel een eindexamen te vormen.  

Ook als een vak niet betrokken wordt bij de uitslag, wordt dat vak vermeld op de 

cijferlijst, tenzij de werker daar bezwaar tegen heeft geuit.  

De kandidaat die eindexamen heeft afgelegd en die niet voldoet aan de voorwaarden, is 

afgewezen, behoudens de mogelijkheid tot herkansing. 

Zodra de uitslag volgens de artikelen 36 en 37 is vastgesteld, deelt de rector  deze 

tesamen met de eindcijfers aan iedere kandidaat mee. Hij maakt daarbij melding van de 

mogelijkheid te herkansen volgens artikel 38 van dit reglement.  
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38. HERKANSING  

 

De kandidaat heeft voor één vak waarin hij reeds examen heeft afgelegd, nadat de 

uitslag is vastgesteld, het recht in het tweede tijdvak opnieuw deel te nemen aan het 

centraal examen.  

Het herkansen van de rekentoets wordt niet bij deze regeling meegenomen. 

Als een kandidaat in het eerste tijdvak één zitting om geldige redenen heeft gemist, 

moet deze in het tweede tijdvak ingehaald worden. 

Als een kandidaat in het eerste tijdvak twee zittingen om geldige redenen heeft gemist, 

moeten deze in het tweede tijdvak ingehaald worden; derhalve kan dan ook pas in het 

derde tijdvak eventuele deelname aan een herkansing plaatsvinden.  

Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde centraal 

examen geldt als definitief cijfer voor het centraal examen.  

De kandidaat die van het recht op herkansing gebruik wil maken, bepaalt aan de hand 

van de behaalde cijfers en gelet op de regels voor slagen - bij voorkeur na overleg met 

de teamleider en/of examinatoren en in overleg met zijn ouders, verzorgers of voogden - 

voor welk vak hij herkansing zal aanvragen. Hij levert het ondertekende formulier voor 

de herkansing in bij het examensecretariaat op de in het programma van toetsing en 

afsluiting bepaalde dag en tijdstip. Op het formulier vermeld de kandidaat  het vak 

waarin hij wil herkansen.    

Door het vragen van een herkansing wordt de uitslag een voorlopige. 

Na afloop van de herkansing wordt de uitslag definitief vastgesteld en aan de kandidaat 

medegedeeld. 

 

39. DIPLOMA EN CIJFERLIJST 

 

De rector reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke kandidaat die eindexamen 

heeft afgelegd een lijst uit waarop zijn vermeld: de cijfers voor het schoolexamen, de 

cijfers voor het centraal examen, het onderwerp van het sector/profielwerkstuk, de 

beoordeling van het profiel/sectorwerkstuk, de profielvakken die betrekking hebben op 

het profielwerkstuk, de beoordeling van culturele en kustzinnige vorming  en lichamelijke 

opvoeding, de eindcijfers voor de examenvakken, alsmede de uitslag van het 

eindexamen. 

De rector reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke voor het eindexamen 

geslaagde kandidaat een diploma uit, waarop alle vakken zijn vermeld die bij de bepaling 

van de uitslag zijn betrokken. Duplicaten van diploma's worden niet uitgereikt. 

Indien een kandidaat examen heeft afgelegd in meer dan het voorgeschreven aantal 

vakken worden de eindcijfers van de vakken die niet bij de bepaling van de uitslag zijn 

betrokken vermeld op de cijferlijst, tenzij de kandidaat daartegen bezwaar heeft. 

De rector en de secretaris van het eindexamen ondertekenen de diploma's en de 

cijferlijsten. 
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OVERIGE BEPALINGEN 

 

40. AFWIJKENDE WIJZE VAN EXAMINEREN 

 

Gehandicapte kandidaten 

De school kan op grond van artikel 55 van het Examenbesluit toestaan dat een 

gehandicapte kandidaat het examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is 

aangepast aan de mogelijkheden van die kandidaat. In dat geval bepaalt de school  de 

wijze waarop het examen zal worden afgelegd. Zij doet hiervan zo spoedig mogelijk 

mededeling aan de inspectie. 

Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap, geldt ten aanzien 

van de in het eerste lid bedoelde aangepaste wijze van examineren dat: 

a) er een deskundigenverklaring is die door een ter zake deskundige psycholoog of 

orthopedagoog is opgesteld, 

b) de aanpassing voor zover betrekking hebbend op het centraal examen in ieder geval 

kan bestaan uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets van het 

centraal examen met ten hoogste 30 minuten, en  

c) een andere aanpassing slechts kan worden toegestaan voor zover daartoe in de 

onder a  genoemde deskundigenverklaring ten aanzien van de betrokkene een 

voorstel wordt gedaan, dan wel indien de aanpassing aantoonbaar aansluit bij de 

begeleidingsadviezen, vermeld in de deskundigenverklaring 

Deze aangepaste wijze van examineren kan ook gelden voor het schoolexamen als aan 

de punten a t/m c voldaan wordt.  

Bij de aanvang van de schoolexamenperiode, moeten werkers en hun ouders/verzorgers 

voor een afwijkende wijze van examineren, c.q. extra faciliteiten een schriftelijk verzoek 

bij de teamleider indienen.  

Voor dyslectische werkers is een dyslectieverklaring noodzakelijk. Ook moet er in 

voorgaande jaren in school al met deze handicap rekening gehouden zijn en moet de 

werker in of buiten school deskundige begeleiding (gehad) hebben. Bij tussentijdse 

aanname moeten dergelijke problemen gemeld zijn. 

Kandidaten met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal 

De school kan in verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal afwijken 

van de voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit, ten aanzien van een kandidaat 

die met inbegrip van het schooljaar waarin hij eindexamen aflegt ten hoogste zes jaren 

onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. 

De bedoelde afwijking kan betrekking hebben op: 

a) het vak Nederlandse taal en letterkunde; 

b) het vak Nederlandse taal; 

c) enig ander vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende 

betekenis is. 
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De afwijking kan voor zover het centraal examen betreft slechts bestaan uit een 

verlenging van de duur van de desbetreffende toets van het centraal examen met ten 

hoogste 30 minuten en het verlenen van toestemming tot het gebruik van een 

verklarend woordenboek der Nederlandse taal. 

Deze aangepaste wijze van examineren op grond van onvoldoende beheersing van de 

Nederlandse taal kan ook gelden voor het schoolexamen als aan deze criteria voldaan 

wordt.  

Bij de aanvang van de schoolexamenperiode, moeten werkers en hun ouders/verzorgers 

daartoe een schriftelijk verzoek bij de teamleider indienen. 

Van elke afwijking op grond van onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal wordt 

mededeling gedaan aan de Inspectie. 

41. SPREIDING VOLTOOIING EINDEXAMEN 

 

Het bevoegd gezag kan, de inspectie gehoord, toestaan dat ten aanzien van een 

kandidaat die in het laatste leerjaar langdurig ziek is, en ten aanzien van een kandidaat 

die lange tijd ten gevolge van een bijzondere van de wil van de kandidaat onafhankelijke 

omstandigheid niet in staat is geweest onderwijs in alle betrokken eindexamenvakken 

gedurende het laatste leerjaar te volgen, het eindexamen gespreid over twee schooljaren 

wordt afgelegd. 

Het bevoegd gezag geeft de hierboven bedoelde genoemde toestemming uiterlijk voor de 

aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen. In bijzondere gevallen kan het 

bevoegd gezag afwijken van de eerste volzin ten behoeve van een kandidaat die nog niet 

in alle betrokken eindexamenvakken examen heeft afgelegd. 

De kandidaat legt in elk van zijn eindexamenvakken examen af in één van de twee 

schooljaren, bedoeld in het eerste lid.  

herkansing, nadat de eindcijfers van de vakken waarin examen is afgelegd, voor de 

eerste maal zijn vastgesteld. 

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de eindcijfers van de examens die zijn 

afgelegd in het eerste schooljaar waarin het gespreid examen wordt afgenomen, zendt 

het bevoegd gezag aan de inspectie een lijst waarop de vakken en behaalde cijfers zijn 

vermeld 

De vaststelling van de uitslag geschiedt overeenkomstig de artikelen 35, 36 en 37. 

De rector  en de secretaris van het eindexamen kunnen aan het eind van het eerste 

schooljaar waarin het gespreid examen is afgenomen, toepassing geven aan het vorige 

lid.   

42. BEWAREN CENTRAAL EXAMENWERK  

 

Het werk van het centraal examen van de kandidaten, alsmede de opgaven, 

antwoordmodellen en beoordelingsnormen, worden gedurende zes maanden na afloop 

van het eindexamen bewaard.  Het werk kan gedurende  deze termijn ingezien worden 

door belanghebbenden. De kandidaat is belanghebbende en, als deze minderjarig is, ook 

zijn ouders/verzorgers. De kandidaat kan zich bij de inzage in het werk laten begeleiden, 

c.q. bijstaan door een deskundige. De inzage geschiedt uitsluitend onder toezicht van de 
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rector, dan wel een daartoe door de rector aangewezene. Het examenwerk mag niet 

gekopieerd, dan wel mee naar huis genomen worden.  

 

Gedurende drie maanden na afloop van deze periode van zes maanden kan het 

desbetreffende examenwerk worden opgehaald; daarna wordt het vernietigd. 

43. GEGEVENSVERSTREKKING AAN DE MINISTER 

 

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de uitslag stuurt het bevoegd gezag aan de 

Minister en aan de inspectie een lijst waarop voor alle kandidaten zijn vermeld: 

a) de vakken waarin examen is afgelegd; 

b) de cijfers van het schoolonderzoek; 

c) de cijfers van het centraal examen; 

d) de eindcijfers; 

e) de uitslag van het eindexamen. 

 

44. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 

 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de rector.  


